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هداءإ  

 

هاٌمنٌأكونٌماٌسألتٌ إلىٌمرآتًٌالتًٌكل ٌ  

 ترٌنًٌأجملٌماٌفًٌالحٌاةٌ

ا ٌٌالقلبٌ ٌوماٌزال ٌٌحتىٌانقضىٌالعمرٌ  شاب   

 

هٌفاء.ن     ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ  
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 وأرى فيك بقايا العمر وأوهامي 

 مظفر النواب

 ما العمر ما طال به الدهور ، العمر ما مت به السرور

 ابو فراس احلمداني 

 إني احبك عمراً ، وما هناية العمر إال الفنا

 احلالج
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ٌكفًٌمنٌالعمرٌ ٌقلٌل ٌ  
 

  ً نامن عمر   القلٌل   بق  

ٌكفً  هذا القلٌل   ولكن    

الباقً نً العمر  لكً تضم    

، نا الجمٌلة  شٌاء  أمعاً  ك  ٌكفً لكً نتشار    

نا الوردٌة  ، وأحالم   نا الباقٌة  منٌات  أ  

نامن عمر   بقً القلٌل    

ٌكفً  وهذا القلٌل    

، فً الشتاء   بالثلج   لكً نتراشق    

... كوٌدي فً ٌد   المطر   نمشً تحت    

 ٌكفٌنا هذا القلٌل  

ٌنق  متالص   المدفؤة   قرب   كً نجلس    
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ر  نتذك  ، الماضً معاً  صور   ب  نقل    

نبكً معاً ، معاً  نضحك    

، ، نغن ً معاً  نرقص    

  الحٌاة   نخب   ونشرب  

معاً ، الحاضر   نترقب    

الربٌع   وقدوم   الخرٌف   معاً مرور   نشهد    

ما بقً من العمر ٌكفً    

عٌاد  وروداً فً األ هدٌك  أل  

كعلى ثغر   بتسامة  رى االأل  

بنا الخاص   الغرام   طقوس   ونمارس    

ونشتهً كما نحب    

كثٌراً علٌنا ولٌس    
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قفً لٌالً الشب   العناق   ن ٌشتد  أ  

  العطر   ن ٌختلط  أو

المحمومة   الرغبة   نفاس  ؤب  

نا تنهدات   ن تشهد  أو  

المقمرة   لٌالً الصٌف    

، اإللفة   فً بحٌرات   نسبح  حٌنها   

هل  الو   فً بحور   نبحر    

لذة  ال   من ب رك   وننهل    

حبٌبً بقً القلٌل    

من الجنون   ٌكفٌنا للكثٌر   وهذا القلٌل    

من المغامرات   والكثٌر    

د  مر  ت  ال ن  م   والكثٌر    
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، والمٌالدي الهجري   على التقوٌم    

  المتالحقة   الزمن   على عقارب  

هاراللٌل والن   وتعاقب    

، بقً القلٌل    

والحب   من الشوق   ولكن هذا القلٌل عمر    

نافً صباحات   المسكوبة   من القهوة   عمر    

فً لٌالٌنا الذائبة   من الشموع   وعمر    

  ً ،حبٌبً  القلٌل   بق  

اً عمر ولكن هذا القلٌل سٌصبح    

كثٌراً  عاش   فالبعض    

من الحٌاة   حتى بالقلٌل   ولم ٌنعم    

  ً   القلٌل   بق
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نا معاً وجود   من حلو   نهل  ولكننا سن    

هلحظًة بلحظ  

نًالتً تخترق   عٌنٌك   بتسامة  إبدءاً من   

كجسد   صابعً على مسامات  أ ورجفة    

الوجود   فً عالم   كونٌة   ة  ذر   بآخر   وانتهاءً   

حبٌبً ٌا  ك  ل قل  أم ل  أ  

من كثٌر كثر  أنا قلٌل   ن  أ  

معاً  طالما نحن    
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ٌأل كجل ٌكل هنَّ  

النساء   كل   ، ناأ هكذا  

بك األمر   ق  ٌتعل   حٌن  

... الخمسٌن فً سٌدة   عقل   لً  

نالعشرٌ فً عاشقة   ومشاعر    

... الثالثٌن فً حبٌبة   وقلب    

األربعٌن فً درب   رفٌقة   وعاطفة    

فً السبعٌن   م  أ وحنان    

كألجل   كلهن   ناأ  

بجمٌعهن   فؤقبل    

الموت حتى ٌعشقنك   فكلهن    
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أكتفًٌبالوعودٌ ٌعدٌ لمٌأ  

كفً غٌاب   تبدو ثقٌلةً  األٌام    

لى ماال نهاٌةإها تمتد  كؤن   الساعات    

ٌ  األ وكؤن الكرة   .. عن الدوران   توقفت   ة  رض  

عنً ك  غٌاب   كم طال    

اللقاء   موعد   وكم طال    

كتفً بكلمات  فً رسالةأ د  أعلم   

الهاتف   ٌؤتٌنً عبر   ك  كتفً بصوت  أ عد  ألم   

ر ك  جلد   رائحة   دمنت  وقد أ العط   

كنفاس  أ ودفء    

ٌوماً  ك  حضان  أفً  نا التً ارتمٌت  أ  

اللون   وردي   الكون   فصار    
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كتفً بالوعود  أ عد  ألم   

بنا ٌا حبٌبً المسافات   طالت    

...قصٌر والعمر    

،الشتاء   وكؤننً ال ٌكفٌنً برد    

ٌنخر  فً عظمً زمهرٌر ك  فً غٌاب    

اوحدًة واشتٌاق رتجف  أ  

االعناق فً ذاكرتً ذاك   ومازال    

ضحكة  عٌنٌك  أفتقد  فٌهاٌام  هو زادي أل  

حبٌبً الرٌح   على صهوة   فتعال    

لً وحدي وكن    

  ك  فً غٌاب   ، ك  فؤنا فً حضور  

فكاري لدٌك  أ كل    
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، عندي ك  تاركاً ظل   ن رحلت  ٌا م    

  عندي ك  تاركاً طٌف

... عندي ك  تاركاً كل    

ب  وغا   المسافات   ك الذي قطع  بعض    

الغٌاب   مام  أانهزامً  علن  أنً جعل    

ي رمح   وأكسر   التحد   
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قونافرٌَّ  

ة   دونً عنك  بع  ا عٌنً ٌا قر   

ً وحنٌنًحب   روا فٌك  لم ٌعذ    

ىالغٌار الالئمٌن   قونا ...بقسوة  فر    

من عمري حرقوا القادم  أ  

حرقوا لً سنٌنًأ  

شقى.....ست   ن بقٌت  إٌا حبٌبً    

نجٌك  ألن رحلت  إو  

دمعة  عٌنً ...؟ ن ٌمسح  م    

لٌكإً حب  ٌا شقائً ...حرت  بٌن   

من ندم  الساهر  الحزٌن   وخوفً علٌك    

جلًدنٌاك أل ٌا من بعت    

نًٌرمن ٌشت   فً الحب   بٌع  أكٌف   
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قلبً روحً ...لك   عمري ...لك   لك    

مابٌن رمش  وعٌن   ق  من ذا ٌفر    

فإنً لنا  نفعلوا ما ٌشاإوٌفل  

عنك   رحل  أأقسمت  لن   

بونًقسمت  لن ٌغل  أ  
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 وعد

للطفولة كعٌد  أ بؤن ك  أعد    

والنقاء البراءة   لزمن     

بً ستحلم   بؤنك   كأعد      

جدٌد من مراهقتك وتتذكر      

الشباب   ان  لفور كؤعٌد  س ننًأ كأعد      

تهدأ ال التً المشاعر   تلك ونٌران    

  عمراً  أعٌش ك   بؤن كأعد   

مضى الذي العمر   ٌختصر    

معاً  ناأعمار   ٌطٌل   عشقاً  نًتعٌش   نوأ    

امرأتك كون  أ بؤن كأعد    
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ٌوماً  هاباحتضان   حلمت   التً   

تراها نأ قبل   هاعطر   وشممت     

  لٌك  إ هاهمسات   فً وسمعت   

الٌاسمٌن بوح    
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بخٌرٌألجلًٌكنٌ   

زاحفاً  الوقت   ٌمر   ك  انتظار   فً   

، ٌومً ثوانً على  

له لون   ال،  بارداً   ثقٌالً،   

وحدي الشاي   شرب  أ نأ اعتدت   ما   

وحدي المساء   قهوة   شرب  أ نأ اعتدت   وال   

صباحاتً مالمح   لً ٌرسم   كصوت   كان دائماً    

   نتأ بال صباح   فال

مساءاتً لً ترسم   كلماتك كانت   دائماً    

دونك مساء   وال   

القلق شٌاطٌن   تلوح   حٌن انتظاري هو قاتالً   

بخٌر لست   نك  أ لً وتهمس     

هابوحٌد   األم   حساس  إ هو  
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ع   الذي الوطن لٌحمً تطو    

  هابزوج   الزوجة   حساسإ هو

البندقٌة وعانق   عهاود   الذي   

  هالمعشوق   العشٌقة   حساس  إ هو

قبلة   دون غادر   الذي   

قرٌباً  سؤعود   انتظرٌنً وقال  

كضحكت   دون بالٌتم   تشعر   كانت   نهاري ثوانً   

عام لف  أ لحظة   كل   ر  أكب   ، نتأ بال    

ل  أ... شٌخ  أ فكاريأ التجاعٌد   تمأل... تره    

الساعة   لىإ النظر   هو هفعل  أ ما ، جل   نتأ بال  

والقلق ف  والتؤف     

كبحضور   نفاسًأ تمأل   كنت   الذي نت  أ  
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  وٌغنً ٌرقص   حولً ما كل  

كباسم   هاتفً رنٌن د  لمجر    

كغٌاب   هٌفعل   الذي ما انظر       

ك هو هحتاج  أ ما كل   الزاجل   حمام    

، اسمً علٌها ورسالةً   

به تنادٌنً نأ اعتدت   كما    

، مالمنتظ   هانبض   لىإ قلبً دقات   لتعود    

  الفوضى تلك   لتهدأ  

.. فكاريأ وفً عقلً فً كغٌاب   هاثً ٌحد   التً   

... جلًأل  

والعشرٌن األربع   ساعاتً عن الغائب   هاٌ  أ  

بخٌر كن   جلًأل   
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كٌشبهٌ ٌشًءٌ الٌ  

ء  ً الخرافً ك  حضور   ٌشبه   الش  

حٌاتً فً  

  ذلك الجبل  األشم  سوى 

العرب  جبل     

  الثلوج   الذي تكسوه  

راً حاض   ك  شعر   فتبدو لً ببٌاض    

نً التً ترهب   ك  هٌبت   بكل    

مامًأ ة  للج  المج   ك  ضحكت   ٌشبه   الشًء    

األجش   ك  بصوت    الممزوجة    

نواعٌر حماه وهً تدور سوى صوت    

المساء  ها سكون  بصوت   تخترق    

عٌنٌك   شوق   ٌشبه   الشًء    
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هم  بن   تفاصٌلً ٌبتلع   الذي  

د   ، ٌنًعر  ٌ   ذاتً من نًٌجر   

لجسدي  الموج    احتضان  إال    

لمتوسط ااألبٌض  بمٌاه   حٌن أسبح    

ٌ   على سواحل   ة  الالذق  

ٌ   نً تلك المٌاه  فتبتلع   ة الالزورد  

الوحٌد   فؤنت   كٌشبه   الشًء    

نرجٌلته  وتبغ   هعطر   رائحة   دمنت  أ الذي  

قربً العشوائٌة   هحركت   وغبار    

  كٌشبه   الشًء  

الفرنلق ي فً غابات  البر   الزعتر   سوى رائحة    

والبلوط الصنوبر   أشجار   وظالل    
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نً فً المسٌر ترافق   أنت  ها كؤن   ممشوقةً   

كٌشبه   ًء  ال ش  

  األبٌض   ك  كذب   تكذب   نت  وأ

الصدق    حد   المتقن    

ق ال الذي ك  صدق   ٌشبه   شًء   ال ٌ صد   

بالدي  سوى سماء    

ال تمطر  نا بغٌوم  تخدع  التً   

  اوزمهرٌرالشتاء قساوًة  ام  ٌ  أ فً أكثر  وتصحو 

كقبل   الراحلٌن   كل   ذاكرتً فً ب  أقل    

الماضً صفحات   فتح  أ  

  سماء  اال كل   نبش  أ

والجراح   والوجوه   والصور    
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ف نت   التً النسٌان قبور   فً د   

كٌشبه   شًء   ال  أ رىوأ  

 وال شًء ٌشبه وطنً 

األغرب   كان   ك  فحب    

  األعمق   ه كان  وحب  

هتفاصٌل   وفً هتوقٌت   وفً هزمن   فً  

هاوان  أ غٌر   فً نضجت   فاكهةً  كان   ك  حب    

رت   وٌنابٌع   مهامواس   غٌر   فً تفج   

ه كان موجوداً دائماً وحب    

للعٌان  ه لم ٌظهر  لكن    

، سوى وطنً كٌشبه   شًء   ال  

 مثل ك  الوحٌد  
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السعٌدة   النهاٌات   ستائر   سدل  أ الذي  

الحٌاة   مسرح   على  

جٌن مقاعد   من نقلنًو   المتفر 

الواقع   خشبة   لىإ  

ٌة   لغٌري تاركةً  التصفٌق حر   
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ٌالنداء  لبٌت 

لٌكإ جئت    

ٌ  أ كً ر ك  نهر   مجرى ر  غ العك   

ٌ رأ كً الفارغة ك  حٌات   مجرى غ  

... تٌت  أ ٌنأ من تسل   ال  

، الحكاٌات   من  

ٌ   الكتب   من،  األساطٌر   من ةالمنس  

..؟ ولٌلة لٌلة   لفأ من  

النداء   ٌت  لب   ًولكن   ، ٌوماً  نًتناد   لم ربما  

بٌضاأل ك  قلب   عن السواد   مسح  أ كً لٌكإ جئت    

المحب   ك  قلب   عن الكره   مسح  أ كً  

الحنون   ك  قلب   عن القسوة   مسح  أ كً  

قبلً كان ما كل   مسح  أ كً لٌك  إ جئت    
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كداخل   الكاملة   الحقٌقة   وحدي بقىوأ  

رة الطفلة   ناأ المتهو   

الغٌورة العاشقة    

الصعبة المواقف   سٌدة    

عالمً كدخل  أل لٌك  إ جئت    

والجنون   والشوق   الفرح   عالم    

الكراهٌة   من الجبل   ذلك ل  سؤحو    

جارف   سٌل   لىإ   

والحنان والحب   الشوق   من  

طبٌة   عشاب  أ بدون    

ٌ   تعاوٌذ   بدون   ة  سحر  

الكلمة   تلك   نطق  أ نأ ٌكفٌنً  
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رةالجباب   لها خضع   التً  

السالطٌن   و الملوك   لها وركع    

الكلمة تلك نطق  أ نأ ٌكفً  

شًء كل   ٌخسر نطونٌوأ جعلت   التً  

كلٌوبترا أجل   من  

... لٌلى مجنون بحٌاة   ودت  أ و  

سٌدي ٌا الحب   هو  

الكبٌر ك  قلب   مفتاح   بٌدي  

ج   وبٌدي هقمقم   من المارد   سؤخر   

النور   ىإل الخروج   وان  أ آن فقد  

الحٌاة واستقبال    
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 امرأةٌالٌتنسى

عادٌة امرأةً  أكون   أن أرٌد  ال   

ت نسى ال امرأةً  أكون   أن أرٌد    

ٌةً  مهرةً  ٌ   بر  التروٌض على ةً عص   

دي ، جنونً حب  أ    ، تمر 

كت  مرآ فً وجهاً  كون  أ ولن   

ةً  كون  أ لن   لٌفة  أ هر 

فتطٌع   تنام   نأ هاتؤمر     

  وتبكً ضحك  ت نوأ ، فتطٌع   تؤكل   وأن

... منك   ٌماءة  إ د  لمجر     

الجموح الفرس هذه فارس  كن      

سرج   وال لجام   دون  
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نًهجر  ا وأ   

الباقً كعمر   تنسانً ولن   

رٌد  أ ما جل   وهذا   
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كعشقٌ ألكًٌٌعمرا ٌٌحتاجٌ أ  

روحً سكون   تقتحمن ٌا م    

كحببت  أ ن كنت  إنً ال تسل    

ٌ عش  فمثل   فً ٌوم ق  ك ال   

نً بعذوبة   واقًالس   لحان  أ من ٌغمر   

هشواق  أ مع رٌح   وٌدفع  سنابلً للتماٌل    

  ٌ ق  فً ٌومعش  ال   

ٌه مطمئناً الوطن  على ساعد   من نام    

والمكان   واختصر  جغرافٌة  الزمان    

،  الوفاء فً خارطة    

  ٌ ق  فً ٌومعش  ال   

ًنر  سك  ت   متعة   معك   الشوق   لشراسة    

ٌ   ك  لغرور   نحنً لً وحديالذي   
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نًسعد  ت   رهبة    

كبرٌائً الذي صافح   ك  لعنفوان    

فعة   نًش  ده  ت   ر   

فً ٌوم ق  عش  ٌ  ال  ومثلك    

تفاصٌلك عٌش  أ  

... من فرٌسة تقترب   لبوة   بحذر    

مة  أنا أل ركث  أ ك  عرف  نه   

رط  الخ   ك  عالم   متله فة  لدخول    

كحالوت   ك قبل  ملوحت   الكتشاف    

رضاك قبل   ك  وغضب    

ٌ   قبل   فٌك   الكامن   الرجل   واكتشاف   كت  انسان  

كمٌاه   نا التً عبرت  شفافٌة  أ  
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كغوار  أ لى عمق  إ  

، كهذا الوطن ع  ها الشاس  ٌ  أ  

، كهذا الوطن ئ  الداف  

رابًت   ك  ٌتنف س    

غٌري رض  ألٌس لها جذور فً  سندٌانةً   

ت  أ داخل   ك  خطوات   كٌانً عروش   رضً هز   

كحببت  أقد  ن كنت  إنً فال تسل    

ه بال حدود كهذا الوطنن كان عطاء  فم    

  ٌ ٌ  أمكن ال  فً ٌوم عشق  ن   
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ٌمضًٌالعمرٌ   

، كعطر   استنشق    

، كرائحت    

ك    أشعر  بحضور 

هنا ولست   هنا نت  وأ  

ٌوماً  ك  ت  م  ضم   منذ   تغادر   لم  

، قلبً فً هنا بقٌت    

، كٌد   فً صابعًأ ت  ٌ  بق    

  ٌ ثٌابً فً عالقةً  كرائحت   ت  بق  

الوقت ذلك   منذ   تغادر   لم  

كقلب   غادر  أ لم ناوأ  

بٌننا المسافات   رغم   عٌونً فً نت  أ هنا  

جنونً لىإ عودةً  المسافات   ستطوي فمتى  
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قلٌل   وصبري ٌمضً العمر    

لٌكإ المتسارعة   قلبً خفقات   ٌوقف   شًء   وال  

ة   سوى خرآ عناق  ،  خرىأ ضم   

حضانًأ فً بدي  أ وحضور    

فراق هبعد   ٌكون   ال  
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 غدر

بال حدود لً كان   ن خذالنك  شكراً أل  

بال حدود لً كان   وغدرك    

ٌانالغل   نً من درجة  نقلت   نك  شكراً أل  

لى ما تحت الصفرإ  

، كعلى شاطئ   سفنً التً رست   كل   حرقت  أ  

األمل خٌوط   خر  آقطعت    

األمانً التً رسمناها معاً  كل   ومحوت    

حتى الموت لقلبً الذي نزف   ال عزاء    

كمن مقاس   كبر  أ لمشاعر  كانت   ال عزاء    

لت ه   ال عزاء   عمر عمر ...وعطش   جوع   لحب  حم   

هذا الذي لن ٌخون   وقلت    

خنجر مكان  لطعنة   لم ٌبق  فً القلب    
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، ضحكتً سرقت   شكراً ألنك    

  نً الحزن  ت  ورث  أ

 واستبدلت  فرحتً بالدموع

لى حٌاتًإ ها القادم  ٌ  أ  

حالفر   مواسم   خر  آ كً تحرق    

، زحق   قوس   لوان  أ ئ  وتطف  

كـعرفألٌتنًٌلمٌ  
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ٌالعتمةٌ ٌمنٌقلبٌ   

الصقٌع   قلب   من فجؤةً   

الدفء   نًٌغمر    

العتمة قلب   ومن  

بعٌد من ضوء   ٌلوح    

لحظةً  كغٌاب   فً الٌؤس   نًٌهزم   لم  

عٌنٌك دفء   من هستمد  أ أمل   داخلً وفً  

معاً  ناذكرٌات   من  

كضحكت   جلجلة   من  

الذي كحضور   وفوضى  

الروح   نوافذ   على ٌعربش    

لً ٌهاذراع   تفتح   الحٌاة   عادت   ك  بعودت    

هادفؤ عنً تحجب   كانت   التً الشمس   وتلك    
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الشمال   وذات   الٌمٌن   ذات   عنً وتزاور    

  ، كغٌاب  فً  

  الذهبً هاشعاع   لتنشر   عادت  

قلبً ٌاسمٌنة   فتتفتح    

عمٌقاً  هاجذور   وتضرب    

.. ناحب   ... الخصبة   رض  األ تلك   فً   

قاألف   الالمتناهً هاٌ  أ نت  أ  

ةً  كم وعدت   ... الموت   قهرت   مر   

..نتصاراإل راٌة   ك  وتمنح   حضانًأ كلتهزم    

، تًقو   ستمد  أ منك    

الوقت اختٌار   لك   ترك  وأ ، قصائدي ستلهم  أ  

الجنون   مساحات   وتحتل   نًلتغزو    
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كنحو   ة  الممتد    

  الٌاسمٌن   زهر  أ كبعودت  

تفصل نا التً المسافات   عبر   وتناثر    

الدرب   ٌضٌق   نأ بانتظار    

المسافات   وتتالشى  

ة   نانفاس  أ سوى ٌبقى وال الحار   

اللقاء للحظة   تاقت   روح   وارتجاف    
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 ربٌع

هنور   ن ٌشق  أ الفجر   حٌن ٌقارب    

بةالمتع   ألرواح  ال ٌبقى سوى ا  

الطوٌل   اللٌل   ة  فً لج   ها الغرام  نهك  أ جساد  أو  

و واقفةً أ مستلقٌةً  ال ظالل    

نااللتً تجمع   لكنها التنهدات    

... الصقٌع   مسافات   عبر    

، نتأنا وأ  

عشقا ٌحترقان   جسدان    

نا بالربٌعاحتفال   حتى ما عدنا نرى غٌر    
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راكٌ أنٌأٌقبل ٌ    

فً قلبً ئ  المفاج ك  حضور   طوبى لرعشة    

واقعً ٌقتحم   م  طوبى لرجل  كالحل    

والٌقٌن الشك   نً بٌن  وٌترك    

كلوعود   ستسلم  أنا أ ها  

نتظار  اال راٌة   رفع  أو  

  كصوت   سمع  أو أ راك  أن أ دون  

روحً بمرآة   ك  ً رأٌت  ن  أ شهد  أو  

عٌونً ن تراك  أ قبل    

القلب   خفق   فً تراتٌل   ك  وسمعت  بوح    

نًم  ن تكل  أ قبل    

نً على البقاء  ض  تحر   مالمح   ك  ٌف  لط    

نًوقع  ٌجبر   لظل ك العنٌد    
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ك  بخٌوط   الشمس   على التمس   

... كخوفاً من غٌاب    

 تحتل نً من بعٌد  

الربٌع وتهٌم  فً لٌلً كنسمات    

ديجس   على مساحات   ه  اسم   ٌا من وضع    

ك  وقال امتلكت    

تًراد  إ بكامل   لك   ستسلم  أ  

،  الحب   ففً زمن    

طٌعؤنً فتؤمر   وحدها الرجولة    
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منٌةأ  

ٌنلً جناح   لٌت    

علٌك   ن  طمئ  أكً   

ساطٌر  األ فً زمن   معك   لٌتنً عشت    

ممكن شًء   كل   حٌث    

ها لنفترقحٌن   لم نكن    

ة  فراش على جناح   آتٌك   كنت    

لٌكإقدوماً  وأطوي المسافات    

المقدام   ها الفارس  ٌ  أ نت  أ  

نً على حصان  طائرتٌت  أ كنت    

جلًأل الهواء   وحاربت  طواحٌن    

كاٌا كل   ممكن شًء   فً عالم الح   

عالء الدٌن فانوس   حمل  ألٌتنً   
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ٌ   همن قمقم   المارد   ج  خر  أ لًإ ك  ر  حض  ل  

ٌ   مرآةً  لو كان لدي   راك  أ ربما كنت   ةً سحر  

لثوان  اشتٌاقً ولو  طفؤت  نار  أ كنت    

سلٌمان خاتم   حمل  أ  لو كنت    

حضانًأفً   اآلن   كنت    

الوقت جدران   سنلتقً خارج    

الزمان عقارب   سنلتقً خارج    

التً لم تحكى بعد كاٌة  الح   نحن سنصبح    

..حالمالم   الواقعٌة   األسطورة   ونصبح    

ه ..ج  ما نحتا جنون   لحظة    

واحدة عقل   وربما لحظة    

فٌها الرحال  نشد    
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الطرٌق ونلتقً فً منتصف    

الحكاٌة   تقول     

ك  بعنق   وتعل قت   ك  لى صدر  إ ننً ارتمٌت  أ  

نائ  لقا فور   على شفتٌك   بالقبالت   وانهلت    

ننا التقٌناأ الحكاٌة   تقول    

ونبات وعشنا فً سبات    

ناوجع  أصار ماضٌنا الذي   

ذكرٌات د  مجر    

ً  أ نتظر  أنا أوها  الحكاٌة ن تنه  

الحٌن وحتى ذلك    

علٌك   طمئن  أكً ،  ناحٌن  لً ج   لٌت    
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نفاسكأٌفًٌحضرةٌ   

كحضان  أ بال  الشتاء   هذا بارد    

كصحبت   دون   الحٌاة   هً قاسٌة    

كحب   دون قلبً نبض   ت  ٌ  م    

  ً ككالم   دون العالم   هذا بدائ  

   الواسع   العال م   هاٌ  أ نت  أ

  الدافئ   ، الحضري  

حال   ، المضئ   ،  فر 

قرطاج فً لٌالً الربٌع  لك سحر    

ها البدٌع تدمر وتارٌخ   وهٌبة    

 من البتراء تستمد  دهشة  عٌنٌك

ابتسامتك الغامضة تستلهم   ومن األهرامات    

القدس تنمو من شراٌٌن ٌدٌكبٌارات   
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التارٌخ أٌها القادم المعف ر بغبار    

ة  حولنا  م  خارطة  رس  ت   ك  وجه   على تجاعٌد    أم   

ما بٌن النهرٌن  خط  بٌانً لحضارات  وبٌن كتفٌك    

  ومن مغربها إلى مشرقها لى النٌل  إ من الفرات  

قلبً شرٌان   نبض   ٌا  

  ك  نفاس  أ حضرة   فً

جنون لحظات العمر   ٌصبح    

الكون رحب   بً ٌضٌق   ك  غٌاب   وفً  

فإنً الروح   م  توأ ٌا بخٌر كن    

حٌاتً فً ك  وجود   بال  

كونأ لن ناأ الحٌاة   هذه فً  
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 أنتٌصباحً

 ٌا سارق  الشمس  من كبد  السماء  

 فلٌكن  صهٌل  الشعاع  دفء  اشتٌاقً

ل  العمر  ألجلك  ضفائر  فرح  ...بٌنما أجد    

نا  أقدار 
ك ، تشابكت  خٌوط   على كف  ٌد 

تسم رت  خطوات ك  على دروبً و  

ما شئت  من أٌامً  فخذ    

  ً  إنً نذرت  لك  الدقائق  والثوان

 ولم ٌبق  من صباحاتً 

 سوى صدى اللٌالً الطوٌلة  

ٌؤتٌنً كل  صباح  وطٌف  له مالمح  وجه    

فؤكون ............. وٌقول  9 كونً لً  
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بكٌ ٌةٌ همٌ متٌ   

  هاارتكبت   التً الجرٌمة   ك  حب   فلٌكن  

رادتًإ بمحض    

القانون علٌها نًٌعاقب   لن و  

  بك   متهمة  

ٌ   ك  حب   ولٌكن   الوحٌدة تًمعص  

الغفران هاجل  أل طلب  أ لن التً  

، بك   متهمة    

باختٌاري هاارتكبت   التً الخطٌئة   ك  وحب    

رادتًإ وملء    

.. معصٌةً  لك   ًحب   ٌرون   هكذا  

اً شائن اً مر  ج  ،  خطٌئةً   

الطاهر لقلبً هللا من هبةً  راه  أ ناوأ  
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السماء   من مقدسةً  ومكافؤةً   

لً هللا هاراد  أ وجنةً   

؟...الرحمن عطاٌا رفض  أ فهل  

حرام همعراف  أ فً لك ًحب   فلٌكن    

  الناس   مام  أ كون  أ نأ رضىأ قد

همةمت   ك  بحب     

  لربً كون  أ نأ رضىأ ولن

نًوهب   التً هنعمت   على  

ةجاحد   كون  أ نأ رضىأ لن  
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القلبٌقرارٌ   

ولىاأل ة  للمر   ك  مت  منذ كل    

هقرار   القلب   خذ  أ  

عودةالال وثٌقة   العقل   ع  ووق    

لواألم   الٌؤس   بٌن   الفاصلة   اللحظة   كانت    

نًر  ٌبش   ك  وجه   فقد كان    

من جدٌد ة  الحٌا ننً على قٌد  أ  

لى النور  إنً تشد   عٌناك   وكانت    

األولى ة  للمر   ك  مت  منذ كل    

قصائدي سطور   ٌحتل   ك  وعطر    

المجنون العشق   معً لوحة   وٌرسم    

زحق   قوس   لوان  ؤب  

ولىاأل ة  للمر  ك مت  كل   منذ    
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عرينً من ش  ٌشد   األجش   ك  وصوت    

  ٌ ٌكلقٌنً بٌن ٌد  و  

نً كصاعقةٌضرب    

ر بطٌش   انطلق   نً كسهم  ٌخترق   رام  متهو   

ضائعة نا طفلة  أك ومت  كل   منذ    

ً  عمري التً عشت   كها قبل  فقدت  سن  

ب  تهت  بٌن الدرو  

األخٌرة المحطة   ك  حب   وكان    

كمع   ٌشرق  أن  لفجر  ال بد   ، شعاع   ول  أو  

األولى ة  للمر   ك  عرفت   نت منذ  أهكذا   

كبٌراً داخلً بدأت    

كثرأ ك  ما عرفت  وكل   ومع الوقت    
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قلبً الصغٌر ن  أٌقٌناً  زداد  أ  

سعادتً معك من احتمال   ضعف  أ  

ن   من هذا العالم   كبر  أو المتمد   

بك فكر  أحٌن   

رضاأل معنى كروٌة   ختلف  ا معك    

ككف   براحة   اً مرهون شًء   كل   صار    

كك .....بحضور  بغٌاب  ،  كنفاس  ؤب  

كثغر   ابتسامة   امتداد   الكون   وصار    

لً نت  أولى قلت  9 ة األللمر   ك  مت  كل   منذ    

ق  منٌاتً التً لم تتحق  أ كثر  أوما   

... لً ً لكً تكون  لكننً سؤصل    

ناأعاجزة    
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كمن حب   كثر  أ فما تمنٌت    

عمر على مدار    

..؟  الصهٌلإال   الخٌل   وهل ٌملك    
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الحصادٌ ٌمواسمٌ   

طر  ها المفٌغسل  ،  أحالمً بؤلوان  مائٌة   رسم  أ  

ها الرٌاح  تؤخذ  ، بذوري  زرع  أ  

الحصاد   وفً مواسم    

...  السرابإال   ال شًء    

فً لٌالً الصقٌع   التً عبرت   الوجوه   تلك    

ها واختفت  نٌران   رماد   تركت    

حجرو وال ندبات  ، لمأ صرخات  ال   

فً اللٌل   التً تعبر   الوجوه   تلك    

بصمت   وترحل   بصمت   ل  قت  ت    

حد  أ ال ٌدري به   االروح   فقاتل    
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لةمدل ٌ  

لةالمدل   ك  ٌوماً طفلت   كنت    

ٌمضً ٌا لهذا العمر    

المقصلة ظل   نحو    

نًتتسع   ك  حضان  أ لم تعد    

لةشواقً المشتع  أ نٌران   حتمل  أ كٌف    

طفلةً  تمنى لو عدت  أ معك    

هل  جد  عري ...ت  بٌدٌك على ش   تمر    

  الحانً ك  لى صدر  إنً عد  أ

هبخل  أما ...عاشقً  ك  ٌا لقلب    

 قد كبرت  

ىفً الهو ك  قتٌل   قد صار   القلب   ن  أ غٌر    

ل هٌا حبٌبً قات   نت  أ صرت    
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ناٌالسنونتعبتٌ أ  

كدون   مر   الذي الوقت   ذاك   مبتور    

ثوانً عمريهارباً من    

الحاضر الزمن   رصفة  أتاركاً إٌاي على   

نتظارمع اال األخٌرة   الصفقة   عقد  أ  

...وال مراكب ها ال انتظار  فبعد     

......وال حدود ....ال مطارات   ال موانًء    

ٌ ب   ك  قدوم   ن  ن ٌعل  أ من الممكن ما كان   كل   الرحٌل ه  غ  

كغٌاب   ن ٌعلن  أ من الممكن ما كان   كل    

 اكتفى بالعوٌل

ًة شدد   ....وعدت   عةً مود   على ٌدٌك   ت  كم مر   

لت   ًة قب  الوداع   قبلة   ك  كم مر   
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حت  بمندٌل   ؟..... الفراق   ولو   

جلً بقٌت  أمن  نت  أو الجمٌع   رحل    

ما بٌننا جنون ربما بعض    

...نا السنوناتعبت   .... القضٌة   ربما كل    

ناجنحت  أ ضعفت     

الدرب   بال رفٌق  لنهاٌة   متعةً  التحلٌق   لم ٌعد    

الراحلٌن طالل  أعلى  الوقوف   لكننً ما اعتدت    

..على الخراب   البوم   كطائر   قف  أن أ وما اعتدت    

سراً ابتسامتً ج   جعل  أ قف  أ حٌث    

  والحٌاة بٌن الموت  

عمر لً ذكرٌات   ن تركت  ٌا م   نت  أ  

ريخارجاً من ضفائ   ن رحلت  م   ٌا نت  أ  
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ظافريأهارباً من   

ك  تاركاً لً جذور    

 لن تبتعد  

وابتسامتً اتفاق   الموت   فما بٌن    

نا اتفاق  ئ  ولقا وما بٌن الحٌاة    

ننا لن نفترقأحبٌبً  بٌننا ٌا وعد    

د خٌر   نت  أو ع   ٌ من   
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؟..ٌأنتٌ ٌلماذا  

أنت والٌقظة   النوم   بٌن   

والغروب   الشروق   بٌن   

أنت  ودمعتً فرحً بٌن  

دةً  الوحشة   مدارات   فً مشر   

الحنٌن   أمسٌات   بندى مبل لةً   

ق   أن أنتظر   حب ك طعم   أتذو   

إلٌك أشواقً بنٌران   أحترق     

آالف   بٌن   من إلٌك   هربت   منذ    

منً النٌل   ٌرٌدون     

المالذ لً فكنت    

طوٌالً  بك   حلمت     

نًرافقت   الممكنة   وغٌر   الممكنة   األحالم   كل      
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  فٌها ك  صوت   سمعت   التً األولى اللحظة   منذ  

راك  أ نأ قبل     

ٌقظتً حالم  أ فً كنت   ةً مر   فكم ،   

ةً  كم  العمٌق نومً فً طٌفاً  كنت مر    

فٌها بطالً  نافراق   كان   الكوابٌس   من وكم   

كاملةً  عشق   وحالة  .. كاملةً  حٌاةً  بك   حلمت     

نا... معاً  بكٌنا  افترقنا... معاً  تؤلم    

نا...  عدنا  د...  التحم  ناتوح     

.. م  الحل   فً ك  مت  كل   بك   حلمت    

كقبلت  .... لك   همست     

ك  مت  شم  .... ك  مت  ضم     

بٌننا التً المسافات   تالشت      
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  حالمًأ ق  ٌختر   ك  عطر   فكان  

كرائحت   على باتًس   من نًوٌوقظ     

  عٌنٌك   على صحوأل نًٌهز   ك  همس   كان   

بشوق   نًتتؤمل     

، نًتشعل  ،  نًحرق  ت   كلمسات   كانت     

ً   تلهب   القل ق لٌل   

الواقع   من كثٌراً  اقتربت   حتى طوٌالً  بك   حلمت      

  التقٌنا إذا خاف  أ صرت   حتى بك   حلمت   

حالمًأ ٌسكن   الذي الحبٌب   ذلك   تزاحم   نأ    

منه وتغار   منك   ٌغار   نأ    

منكما ي  أ خسر  أ نأ رٌد  أ ال      

ً  ... عشقً ماوكالك   نتأ وعشق  
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ٌمعً  ابق 

ك  ابق  حبٌبً دائماً حتى فً غٌاب    

  .. ابق  

ذلك المكان  لتمأل   امرأة   لف  أ ك  حتى لو سكنت    

 الذي شغلت ه ٌوماً لوحدي

  بالبكاء   حبٌبً كً ال تشهق   ابق  

ناعلى عشق   دت  ه  التً ش   المواسم   تلك    

ماركًة مسجلة الخذالن   كً ال ٌصبح   ... ابق    

هذا الزمان لعشاق    

الغزل موا منها فنون  تعل   مدرسةً  نا كان  حب    

  ملأعندي  وما زال  

م بعٌدأ ابق   حبٌبً قرٌباً كنت    

اسمً وشماً ٌحمل   ك  على صدر   فلقد تركت    
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كاسم   تً ختماً ٌحمل  ر  كما تركت  على خاص    

بك الروح   موشومة    

الحناٌا بً مختوم    

... هذا العصر   نت حكاٌة  أنا وأ  

ٌ  فب   ًحبٌب ابق   بقى لك سوى الذكرٌات  عدي لن   

ى لً سوى التنهدات  لن ٌبق   ك  وبعد    

، ها الحبٌب  ٌ  أابق    

نا ٌوماً رواح  أ ر  وتندث    ناجساد  أستفنى   

الوسائد   نا فوق  رال ٌبقى سوى عطف  

قصائد وكلمات  قلناها ٌوماً فصارت    
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الحبٌ ٌبأمرٌ   

لٌك  إ الوصول   من ممنوعة    

الطبٌب   بؤمر    

ة  المعقم   الشراشف   بٌاض   تخطىأ نأ ممنوعة    

كٌد   ك  مس  أ وأ ك  قرب   أجلس   وأ  

الطبٌب   من بؤمر   ممنوعة    

، قصائدي لك ا قرأ نأ  

لٌكإ اشتقت   كم كأذن  فً  همس  أ وأ  

ً   ممنوع   ك  سرٌر   قرب   قف  أ نأ عل  

به ح  سم  ٌ   مما كثر  أ ك  قلب   ٌنبض   ال كً  

ٌاسالق   شاشة   على  

راك  أ نأ ممنوعة    

لحمً فً المفتوحة   ك  جروح   لمس  وأ  
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  الحٌاة   فٌك   بث  أ نأ ممنوع  

  شراٌٌنك فً ٌسري الدفء   جعل  أ نأ ممنوعة  

شفاهً حمرأ طعم   من،  قبالتً من ممنوع    

ٌ   الذي ثوان   فً حٌٌك  ٌ   ترٌاق   لىإ الموت   طعم   ر  ٌغ  

حب   جرعة   عن نت  أ ممنوع    

كطراف  أ فً البرود   هذا تكسر    

شوق   جرعة   عن ممنوع    

شراٌٌنك فً سرٌعةً  الدماء   تدفع    

، صوتً تسمع   نأ ممنوع    

ٌدي تلمس   وأ عٌونً ترىأن   

كقرب   اسمً ر  ذك  ٌ   وأ  

ةر  األس   على المالءات   بٌاض   لون   نكسر   ال كً  
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ن   كحول   العالم   فٌصبح   ملو   

... حز  ق   قوس   لوان  بؤ  

حبٌبً ٌا علٌك   الدخول   من ممنوعة    

الطبٌب   بؤمر    

بعٌدةً  كنت   لو ننًأ ٌعلمون   ال هم  

  القلب ونبض   الحٌاة   لٌك  إ تعٌد   ذكراي   د  مجر  

الحب   بؤمر  ...  ولكن الطبٌب   بؤمر   لٌس  
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 بٌنًٌوبٌنك

وبردى الفرات   بٌنً وبٌنك نهر    

الردى ذاك   عن الشام   ٌرد   بٌنً وبٌنك جٌش    

بالصبر   نت ٌا من  تسل حت  أ  

الندى ماء   وشربت    

المدى تسامى فطال   ً الٌك  حب    

السالح   بٌنً وبٌنك ذاك    

 الذي ٌصحو بٌن ٌدٌك

هم بالهدىكفر   ل  وٌبد    

جندي  فً بالدي ٌا كل    

ك ٌا رجال ال ٌلٌن  بمثل    

دىس   لن ٌضٌع  ال ،  ًوطن  
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استحال ربٌعاً  الشهداء   دم    

  اً طٌرقد صار شهٌد   وكل  

داغصن  ش   على كل    

فٌه ك  عرف  أ ما كنت   بٌنً وبٌنك عمر    

رجالً جسوراً تصد  العدا  ك  ولكن حٌن عرفت    

....نادٌت   لً ....نادٌت   ك  تمنٌت    

دىالص   ك رجع  تانً صوت  أو  

 بٌنً وبٌنك تلك المسافات لكن حبٌبً

ناقت  فر   مسافات   ضاعت    

ىدبت  إ حٌن هوانا العمٌق    

 

 



- 71 - 
 

ٌلغةٌالغفران  الحبُّ

ٌ   بالٌد   أكتب   ألننً سرىال  

كةالمالئ   أصابعً صافحت     

ت    المقدس   بالماء   ك  اسم   حروف   وخط   

األنبٌاء بها ف  ص  ن   كالتً كلمات      

ركث  أ ك  ه  شب  ت   هالكن   ...   

جدٌدةً  لغةً  ابتكرت   ك  جل  أل   

واناس   هاٌفهم   ال ،   

الٌنابٌع   كمٌاه   شفافةً  لغةً     

اٌاالمر   ح  سط  كؤ مصقولةً    

نارواح  أ به تهمس   ما تعكس    

المقٌت   االفتقاد   لحظات   فً   

كذكرت   ماكل   ع  ش  ت     
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نًذكرت   ماوكل   ...  

نجماً  ٌا لٌكً إ هتديأ بها   

.. سمائً فً ٌتألأل      

جدٌدةً  بجدٌةً أ ابتدعت   معك    

مضٌئة هاحروف   كل   ..  

نات  ج  تو   نور   من هالةً  كان   ناحب     

واءح   كن  أ ولم.... دمآ تكن   لم   

بلغة   كتبناه   الذي التارٌخ   ه  لكن     

قة  كالصاع   ناعالم   فً ت  ض  م  و      

معك   تبدأ   حٌاتً جعلت     

اح  تف  ال   من حقل   وسط     

نهاٌة وال بداٌة له لٌس     
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ٌهمصراع   على ة  الجن   باب   فتح  أ معك    

التً حٌدة   الو اللغة   هو لحب  اف   

تإول الغفران   لىإ خطاٌاها كل     
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صرارإ  

أحٌا أن الموت   رغم   وأصر    

أهواك أن وأصر    

لً أنك وأصر    

ناضد   تآمر   إال شًء   الكون   فً ٌبق   لم  

معاً  نكون   ال كً  

تغلً هنا نار   وبداخلً  

أصمد ان قررت   لكننً  

ريقد   الهوى جل  أ من أتحدى  

نتأ ك  جل  أل الدنٌا سؤحارب    

؟..أجلً من أنت   تحارب   أفال  
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 اسطورة

اسطورٌة ملحمة   ناحب    

لٌاذةاال وال جلجامش ه  شب  ت   ال  

الخٌال   من فٌها لٌس  

البشر استٌعاب   من كبر  أ مشاعر   ولكن  

... خٌاالً  روهااعتب  ف   

والشعوذة السحر   من فٌها لٌس  

ٌ  أ لكن   ، رالبش   ه  ٌعرف   لم الذي اإلخالص   ة  بد  

سحراً  ظنوه     

خرافة الكبٌر ناحب   ٌكن   لم  

اسطورٌة ملحمة   ناحب    

شرسة نمرة   من ٌدٌك بٌن تحول  أ نًتجعل    

قشة ةً قش   هاعش   تبنً حمامة   لىإ  
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كقلب   حناٌا فً  

ل  أ   الباردة اللٌالً ذئبة   من ٌدٌك بٌن تحو 

الربٌع   فراشة   لىإ  

مالقاد   عمري غابات عٌنٌك   وفً  

اسطورٌة ملحمة   ناحب    

ٌروها ولم ، بها سمعوا همكل    

قب لوها ، رفضوها  

لنا ك  ضح   وبعضهم ناألجل   بكى بعضهم  

نارافق   الذي الوجع   ذلك ولكن  

اسطورة ناوجعل    

عشناه الذٌن الوحٌدٌن نحن  

أسطورٌة ملحمة   حبنا  
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، حٌاتً كل   ك  جعلت    

الجمٌل العذاب   بداٌة    

العقٌمة الوحدة   ونهاٌة    

والخرافة باألساطٌر   ن  ٌإم   زمن   فً  

بالحب   هٌمان  إ من كثر  أ  

خرافة مأ حبٌبً كنا اسطورة  

وطٌن ماء   من قنال  خ   فقد  

بك آمنت   ولقد  

الحٌاة كسٌر  أ سٌكون   كومائ   مائً من ن  أ آمنت    

الخلود ملحمة   الحب   فً سنكتب   ، معاً  وأننا  
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 أوقفتٌعمريٌألجلك

السنونو طٌور   وقفت    

و الرحٌل  أ بٌن البقاء   تحتار    

ح  بالتفت   تبدأ   آذار   وبراعم    

بالصهٌل   ومهرة  فً داخلً بدأت    

الجمٌلة ، عمري للبداٌات   ت  وقفأ  

طوٌل  قارساً و اللٌالت   بارد   ك  فشتائً دون    

الربٌع ٌكتمل   .. بك  

على غصنً الهزٌل   اللوز   ٌا زهرة    

ناشمل   نا وٌجمع  ٌسبق   نا الفواح  ذا عطر    

مستحٌل شٌئاً  لٌس هناك   فً الحب    

، والهوى ك  حٌاتً مذ رأٌت   بدأت    

فواح  ،علٌل ، النسمات   دافئ    
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  ً ، المجنون   ٌا عشق  

لى قلبً ٌعود  طٌراً إ ٌا  

ناقبل   دائري   هذا الكون   كان    

بٌننا ..مستطٌل الحب   بعد   صار    

اللٌالً اللٌلكٌة  م  نا ، حل  حب    

، سٌؤتً نا عمر  حب    

جمٌل ما فٌه   كل    
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ٌنادمة    لست 

نهاراً أ ً  حب   ك  عطٌت  أأننً  نادمةً لست    

العطشى راضٌك  أعلى  فاضت    

ها حتى الثمالةفسق   ت   

فالجفا بعد   شجراً وثمراً  طرحت   ك  حقول    

خاف  أنا ال أ ومعك    

مما طلبت كثر  أفقد اعطٌت ك    

عت  لك غٌثاً ومطراً حتى شب   ً كان  وحب    

عطٌت  أعطٌت  أننً أ ولست  نادمةً   

 وما قلت  ٌوماً تعبت  

 لست  نادمًة 

مةالمعت   ننً كنت  الضٌاء فً لٌالٌك  أ  

... المساء ونجمة    
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النساء كل   لك   ننً كنت  ألست  نادمًة   

كت  مام قو  أ ضعٌفةً   

كمام جبروت  أ بسٌطةً   

كحٌن غضب   دئةً ها  

كحٌرت   رغم   عاشقةً   

كشتائ   فً صقٌع   النار   نً كنت  أن لست نادمةً   

كننً راهنت  ٌوماً على بقائ  أو  

ل  فع   .. قال   إذارجالً  نكً أ عرف  أ فقد كنت    

  ٌ مل  ه ٌوماً فقد بلغت  األتوإن تمن  

سؤتٌك   ذا قال  إوأنه   

... لوص   راه  أٌقٌناً   

السماء   ننً رسمت  حدود  ألست  نادمًة   
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ق  الور   فوق   ك  وجه  ك فكانت    

ك  ننً جعلت  حب  أولست  نادمًة   

، ق  األف  خط   نهاٌة    

قلبً ك  نً منحت  ألست  نادمًة   

قعطوراً ...عب   فاح   وقلبً بٌن حناٌاك    

باقٌة روحك   قد ترحل جسداً ولكن    

ق  ر  عنً األ تخفف    

ٌوماً  م  الند   ما عرفت   معك    

مقابل ي  أ منك   وما انتظرت    

ك  ئ  ننً ترف عت  عن عطاأفلو   

لٌك  إ الحب   هذا الشوق   بكل    

ق  لكان  قلبً احتر    
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فًٌضلوعًٌكٌ ٌنٌ سكٌ   

ناتفصل   التً السكٌن   هذه مر  أ غرٌب     

دالتوح   حد   ناالتصاق   رغم     

  ماً م  ح   تشتعل   التً مشاعري هً غرٌبة   

ر   نأ ٌكاد   كبركان   ٌتفج   

  الغلٌان   من بً تنتقل   نك  أ غرٌب   

مةبكل   د  م  التج   درجة   ىإل   

ةم  بكل   براكٌنً د  خم  وت      

  واحد شخص   نناأ صدق  أ كدت  

ك  ٌن  سك   نًتغتال   نأ قبل    

ةالعزل   ة  قار   لىإ نًوتعٌد     

حنٌن وال شواق  أ ال حٌث    

صوت بال صرخة   سوى شًء   ال    
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.. التفسٌر   مل  حت  ت   ال ودهشة     

  وقفت   الوعد   حافة   على 

عنك بعٌداً  منفٌة   ننًأ عرف  أ وكنت   

  والكبٌرة   الصغٌرة   التفاصٌل   كل   

ٌ  ت   كانت   كٌدأ لفراق   ؤنًه   

ك  أ وكنت    القلٌلة بخٌاراتً تمس    

ك  أ    ، بك   تمس 

نً 9 وأقول   ك  بقلٌل   أكتفً  عمر غمرت   

بك التصاقاً  وأزداد     

ظننت   قد و...أ داخلً صبحت  أ حتى    

  ك  ٌن  سك   ه  ت  ترك   الذي األلم   ٌقظنًأ

القصٌدة جسد   على  
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كلماتً من براً ح   النازف   الجرح   نًٌقظ  أ   

صدٌقً بالماء   ك  كتب  أ لم    

؟... وراقًأ عن هكذا اختفٌت   فلم     

داً  عامداً  سقطت   التً بكلماتً ناأ فخورةً   متعم    

جنونً قاموس   من    

نسٌان بال ٌدق   الذي.. الذكرى بناقوس   فخورةً     

غادر  أ ولم   غادرت   بؤنً فخورةً     

ضلوعً فً تزل   لم ٌنكسك   كانت فقد    

كلً  تمأل بقاٌاك   وبعض   
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كعنٌحبٌٌِّتوقفٌ لنٌأ    

ٌ  حٌن ت   هامكنت  أ ر  الجبال  غ  

هعن مسار   البحر   وٌخرج    

  األشجار   لون   للسماء   وٌصبح  

كعن حب   توقف  أحٌنها فقط قد   

الشكل   مربعة   رض  األ حٌن تصبح    

، النمور   وتطٌر     

بؤجنحة   تحل ق فً السماء    

  العصافٌر   كؤجنحة  

ممالق   فوق   الهاطل   ج  ثلال لون   سود  أ وٌصبح    

كعن حب   توقف  أنها فقط قد ٌح  

  ت  ق  د  ص   ن  إ المستحٌالت   كل  

السماء معجزات   قت  وتحق    
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 وفً هذا ضرب  من المستحٌل  

ٌوماً  ك  عن حب   توق ف  ألن   

بدٌل   لعٌنٌك   فلٌس فً الكون    
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بٌنناٌالمسافاتٌ ٌتزول ٌ  

الصباح   فً عٌنٌك   تفتح   حٌن   

بك المحٌطة   الفراغات   جمٌع   مألت   قد أكون     

كحول   الشاغرة   األمكنة   جمٌع   على وسٌطرت     

الصباح   فً عٌنٌك   تفتح   حٌن   

، كمسام   لىإ تسللت   قد أكون     

الدافئ  ، ك  جسد   دخلت     

العذبة   ك  روح   صت  تقم     

... كنفاس  أ وسكنت     

بؤحضانً الغافً هاٌ  أ ك  جتاح  أ نأ سهل  من ال   

ناتفصل   التً المسافات   حتل  أ نأ سهل  المن    

كالعطر   حناٌاك   بٌن نتشر  أو   

.. هكذا العٌنٌن   مغمض   وأنت    
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نا ٌا حبٌبً بٌن الصهٌل   فلٌعلو   

وحقولً سهول ك   بٌن المسافة   تالشت   فقد  

العذبة   أنهاري   مٌاه   صب ت   حٌن  

ك   فً المالح   بحر    

لكاً  كل ه التفاح   صار   و وحواء آلدم م   
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 حٌرة

ة الحٌرةعنً عباء   ن انزع  أكٌف لً   

حٌاتً دخلت   نً منذ  رتدت  أالتً   

كحتى النخاع قبل   موجوعةً   

....مجروحةً  ....مطعونةً  مغدورةً   

معك كما هً اآلن   ٌامً عذبةً أ لم تكن    

رةً  لم تكن     مزهرةً  دروبً مشج 

 كما هً اآلن معك

بؤقدامً التً علقت   األشواك   تلك    

ً   خر  آحٌن غادرت   العشق   سن  

كما خطوت  نحو  نً كل  تإلم   مازالت    

ك نً قبل  الذي كان ٌنقص   الحذر   بكل    

لٌكإخطو أ  
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خطائًأعارًٌة من ذنوبً ومن   

قلبً حمٌنً سوى خفقة  ٌ   ًء  الش عزالء    

وال الغفران   الصفح   سؤلك  أوال   

لك   قبلً ملك   ماضٌك    

  ً نا وحديأك ملكً قبل   وماض  

وجاعً القدٌمةأذكرٌاتً و ك  تر  أ هناك    

لٌكإخطو أو  

كوذكرٌات   ك مثلً عارٌاً من ماضٌك  رٌد  أ  

لً وحدي بال منافس ك  رٌد  أ  

ها فً عروقًوصال  أ هً الحٌرة التً نسجت   تلك    

عاقةإمن ماضٌنا بال  ن نخرج  أكٌف لنا   

ً  ن ن  أف لنا ٌك نارواح  أ على جمال   بق  
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عمرنا الذي سكن   األلم   رغم    

ه   نافكار  أ وشو   

لٌكإٌداً  مد  أن أكٌف لً   

  خرىى ٌدي األ  إل ن تنظر  أ دون  بلً إٌداً  وتمد  

د خرىاأل   ك  ى ٌد  إل نظر  أن أ دون  وب ألتؤك   

...؟ الغدر   سكٌن   تحمل   ذا كانت  إ  

هورغم هذا كل    

راً متؤخ   د  ل  الذي و   هذا الحب   جل  أمن   

األمل وكسجٌن  أمن  الكثٌر   ٌحتاج    

من النسٌان   والكثٌر    

، من الوفاء   والكثٌر    

خٌرةأمحاولة   جل  أمن   
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ٌنا معاً ألحٌاء قلب    

ت  لألقدار  مالحٌرة ...سل   خلعت  عباءة    

،لٌك  إتٌت  أو  

ً  إأتٌت   ل  

معاً  اللٌل   من عتم   نخرج    

رنها واآلتً ضوء    
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 صبر

  ن ٌعشق  م   ن  أ قد نسٌت   كنت  

ع  أعلٌه  الصبر   حبوب   ن ٌتجر   

لقالق   من خٌوط   اللٌل   ستائر   وٌنسج    

عشق  أننً حٌن أ كنت قد نسٌت    

نتظار  اال صهوة   ركب  أن أال بد    

ك وحديأبكً وأضح    

التمرد   وٌعلن   عن السٌطرة   خرج  ٌرى قلبً أوأنا   

  ٌ لٌالً نهارا ن ٌنادٌك  أ ر  ص  و  

بصدري قلب   ة  دق   على آخر   مضى وقت  طوٌل    

ملاأل فٌه فتٌل   ل  شع  ألم  طوٌل  مضى وقت    

دح  أ   جل  أشمعًة من  ل  شع  ألم  مضى وقت  طوٌل    

، الدراجة   كوب  كر   الحب   ن  أ د نسٌت  ق كنت    
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كالقراءة  ،  السٌارة   كقٌادة    

مهما ابتعدنا عنه     

. . بتلقائٌة   ه  رس  نما   لٌه  إ حٌن نعود    

قد نسٌت   كنت    

لنا علٌهب  ج   .....شًء  نا ع  فً طبائ   ء  شً الحب   ن  أ  

راديإفعل  ال  الحب   ن  أ  

....كالسعال   ....كالتثاإب   العٌن   ة  كرف    

...كالبكاء   ح  كالفر    

و قرارألنا علٌه سلطة   لٌس    

ما قلبً فً مكان   كنت قد نسٌت    

ما وذاكرتً فً مكان    

هصول  ألى إ شًء   كل   عاد  أ ك  ولكن قدوم    
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، قلبً نبض   عاد  أ  

ً الخمسحواس   ترتٌب   عاد  ، أتً ذاكر   عاد  أ  

شالئًأفً  سن  الح   ن  مواط   ترتٌب   عاد  أ  

، نًم  ل  لم     

، نًشبه  تً ت  لاللوحة ا تلك   ل  شك  لت   البازل   قطع   عاد  أ  

شٌائً كما كانت  أ ب  رت    

وراقً المبعثرةألً  عاد  أ  

الفرح شموع   كل   شعل  أو  

كٌف ٌكون العشق كنت قد نسٌت    

لترى الشمس الذاكرة   نوافذ   فتح   ك  حب   لكن    

عاد لً تلقائٌة األشٌاءأو  

ر  أودون  ةجدنً عاشق...أ ن افك   
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 نصٌب

، قد تغٌب    

نً وبال رقٌب  تحٌط   ك  نفاس  أ لكن    

لى عمريإ القادم   ٌا فرحة    

ال تخٌب   ستبقى فً صدري مشاعر    

فً خٌالً ه  بطٌف   ذا مر  إن ٌا م    

لهٌب الشوق   ٌصبح    

مري للحنٌن  أ ننً سلمت  إبعٌداً  ابق    

 وقلت هذا هو النصٌب  
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 عندكٌكلٌالفصول

ٌوماً  تً هاجرت  ال النوارس   تلك    

الصقٌع   سم  امن مو هاربةً   

بصمت   البحر   فوق   ق  تحل   ظلت    

ن تعود  أ ال استطاعت    

كثرأ على االبتعاد   قادرةً  وال كانت    

السماء   نحو   ق  حل  أوحدي  هكذا كنت    

الوحدة من صقٌع   هاربةً   

.. الحزن   وشتاءات    

. تٌت  أن ألى إ   

، نتأٌا  نت  أ  

الشرق   دفء   بٌن حناٌاك   حامالً  تٌت  أ  

رجوانً القدٌملمً األ  وح    
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ه فً زواٌا قلبً المعتمةالذي دفنت    

، نتأٌا  نت  أ  

الفرح   بقندٌل   تٌت  أ  

حالم  األ لً عالم   وفتحت    

هاالطاللت   ال حدود   كنافذة    

والفرحة الدهشة   بٌن  وما   

.. ى حقٌقةإلحالمً أ لت  حو    

، معك   

هالى موطن  إ النوارس   عادت    

كبٌد   ك  مس  أ  نا أ وبقٌت    

كفً صدر   ش  الذي عش   القلب   تمسك   نت  أو  

... ملموسٌقا األ ٌنبض    
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ككتف   ٌنقر   عاد   النورس   طائر    

كوكف  ٌد    

ه الخل بًحساس  إب وٌعرف    

الٌوم بعد    هجرة  ال  أ  

الفصول ك كل  وعند    
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 الٌترحل

هذا القلب الذي ٌنادٌك ابق   متعب    

نه ال بد  من الرحٌلأوٌعلم   

ن روحً راحلًة معكأٌقٌنً   

بالغربة   شعر  أمع ذلك   

نك لن تبتعد  أعرف أ  

بالبرد شعر  أمع ذلك   

ك باقٌة  روح  ،  باقٌة   ك  نفاس  أ ن  أ عرف  أو  

جسدي ك باق  على مسامات  عطر    

ك تبقىعل   ك  صابع  أ طراف  ؤب ك  مس  أ  

 ما الذي سٌبقى منك معً ..؟ 

 وما الذي سٌرحل ؟؟

ت  مهما ابتعد   نك لن تغادر  أ عرف  أ  
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معك نً سؤرحل  أ عرف  أو  

ٌن تكون ...أكونأ   

الكلمة حتمل  أال   

الرحٌل كلمة   كالرخام   باردة    

المراٌا كؤسطح   بارد  هو الغٌاب    

،الثلج مرأة  اك نا فً غٌابك  أو  

والحٌاة الروح   فاقدة     

ً  هذا القلب  ذا ناداك ابق  إشق  

الوطن ٌساوي تراب   ن ال شًء  أ عرف  ٌنه أل  

معك .... سؤكون    

نا وقلبً وروحً ودعائًأ  

 سؤكون معك
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له القلب ٌتسع   ٌا رجالً لم ٌعد    

وطن رجالً بحجم   فقد صار    
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وٌالٌنكونأٌنكونٌ   

اللٌلة من عٌنٌك   الخارج   بالضوء   أشهد    

ٌ   الشرٌرة   اللطٌفة   ك  تسامت  بوبا ةالمخف  

ٌكمن خد   الخارجة   طفال  األ شقاوة   بكل   شهد  أ  

ك  المسجون فً صدر   ك  جنون   وكل    

ً  أ ٌنتظر   النداء   ن ٌلب  

  ، المكتوم   ك  بعشق  ،  ك  بحنان   شهد  أ

ٌدٌك   صابع  أ بلهفة    

  االذي بد ك  بشوق  

كونكورد سرع من طائرة  أ  

هاجوائ  أمن  هاربةً   

ك ، صدر  هذا الشوق  ٌخترق    

مٌةالجهن   ك  نفاس  أنً فتحرق    
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نا بتعاد  اب شهد  أ  

لٌناإنا رواح  أقرب من أنا الذي جعل    

ما ذكرت ه حبٌبً بكل   شهد  أ  

من العناق  الحارق   مثلً جرعةً  تحتاج   بؤنك    

الجنون ن نتقاسم  أ وأننً نحتاج   وأنك    

شًء  نادر   العشق  فمثلنا فً   

ٌا حبٌبً نكون    

و ال نكونأ  
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عدٌطولٌانتظارب  

  ً ق أنك  كنت  بٌن ذراع  لست  أصد 

 من بعد  شوق  كبٌر 

 ومن بعد  طول  انتظار 

ق أنك  اقتربت  كثٌراً ...  لست  أصد 

نً وتالشٌت  فً لحظة  قاتلة   عانقت 

 مازال  فً روحً ذاك  الشوق  كوخز  اإلبر 

ة  عابرة   ما زلت  عطشى إلٌك ولم أرتو  من ضم 

ء  نفسً لساعات  عشق  تطول    ً  كنت  أه

 كنت  أمن ً النفس  بقبلة  أرتشف  فٌها حناٌاك  

مٌم   حتى الص 

 كنت  قرٌباً جداً ..فهل  كان حل ماً ...؟ 

 ال لٌس  حلماً 
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 شممت ك  حٌن ضممت ك 

ك قرب  أذ نً شعرت  بخفقة  قلبك بلهٌب  أنفاس   

ما كان حلماً، صوت ك كان  ٌهز  كٌانً فؤٌن اختفٌت  ....؟ 

 ٌا وجع  المسافات  شقً  طرٌقاً إلٌه 

ٌ به قبل  غٌاب ك    ٌا سواد  اللٌل  الذي غ

ك   كان  القمر  بدراً ثم انتحر  على عتمة  العمر  بعد 

 وما زلت  أنتظر  حتى تعود 

 ٌا عائداً دون  شوق  اللقاء  

تعد  كؤنك ال لم     

 ٌا عائداً دون ضحكة  عٌنٌك ، 

 إذا لم ٌكن  غرام ك فٌضاً وشوق ك فٌضاً  ... 

 وحضن ك سٌالً من القبالت  
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...كؤنك ال لم تعد    

ك  ما كان حل ماً حضور 

ك وحدك دون اللهفة  فً شفتٌك   ...   ولكن  رجوع 

 ودون  الشوق  الذي كان ٌسكن  فً عٌنٌك 

قد تهت  عن خفق  قلبً ...ٌنبئ  أنك  ٌا عشق  عمري   

 ال لم تعد  

 قلٌل  من العمر  ٌكفً شراسة  هذا الغرام 

الم   ولكن كثٌر  من اللوم  ٌحتاج  عمراً وٌبقى الم 

 تعال حبٌبً 

ام  م   فمهما ٌغٌب  الح 

 هنا فً حناٌاي  وطن  السالم 

 وما زلت  أنتظر  حتى تعود
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 غٌرة

األمور   حبٌبً فً كل  ٌا نا أعاقلة    

نا الكبٌراإال  فٌما ٌخص  حب    

ٌا حبٌبً صٌر  أمجنونة    

الصغٌرة الطفلة   تلك   وداخلً تستٌقظ    

ك  من ثٌاب   ...أغار   ك  من مرآت   غار  أ  

طلت  قربً التفكٌر  ألو  غار  أ  

..! كب ري عقلك     

ٌ بقً العشق   ٌا حبٌبً وهل   

عقوال ...؟ العاشقٌن   فً رإوس    
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 أعذرنً

تًبساط   حبٌبً اعذر    

والطٌبة البرٌئة   العفوٌة   وأسئلتً  

هرأس   شعر   بٌض  ا الذي نت  أ  

بةالتجر   غمار   بخوض    

المكتئبة الوحٌدة الصغٌرة   الطفلة   ناوأ  

كحضان  أ فً ر  تكو  أ نأ سعادتً  

كبعنق   ق  تعل  أ  

المرعبة سندباد كاٌالح   واستمع    

عماقًأ من ضحك  أ فقط معك    

بهمحب   حالة   وترتدٌنً  

قلبً ملء   والحب   ، ك  عرفت   نأ فمنذ    

كت   ، متنًكل   وكلما هبةالملت   مشاعري بً حر   
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معً صبراً  سٌدي ٌا  

ٌ ة   ، شٌطانة   ك  بحضور   فإننً شق  

ة   مكهربة وقط   

، ههدوإ   نًٌؤسر   رجالً  ٌا  

الثاقبة النظرات   ذات هعٌون   ًتخٌف ن  

تًشراس   ٌحتمل    

غاضبة كنت   مهما حب   بكل   وٌحتوٌنً  

فإننً جنونً اعذر    

بةالمعل   العواطف   سٌدي ٌا أكره    

صبابتً هواك   فً فاعذر  ... واك  أه  

...؟ راهبة ك  حضور   فً صبح  أ فكٌف  
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 هروب

للوفاء   ، خالص  لإل ، للصدق   وداعاً   

كرحٌل   نخب   الٌوم   سؤشرب    

كهروب   ونخب    

كداع  خ   ونخب    

...لً ك  خذالن   ونخب    

تعنٌه وال هتقول   كنت   الذي الكالم   كل   نخب    

  والقبالت   حضان  واأل العناق   كل   نخب  

زٌفاً  بها نًتخص   كنت   التً  

الةالثم   حتى الٌوم   سؤشرب    

الصباح طلوع   قبل   وأنساك    

معك عفًض   لحظات   نخب   سؤشرب    

تكذب   نكأ عرف  أ كنت   فقد غبائً ونخب    
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كعرفت   منذ    

.. كٌسمع   نأ لقلبً ولذ    

الكبٌر ًلحب   وداعاً   

 وداعاً لهذي الحٌاة

ً   دموعاً  نخب   تراق عل  

ٌنسى ال تارٌخاً  ل  سج   ك  فراق   نأل وشكرا  

...العشاق عٌد   مع  

لدي   كؤس   خر  وآ  

الفراق نخب   سؤشرب    

نامأ دعونً............كثراً  شربت    
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 إذاٌغبتٌ 

وجود للكون   فما،  نتأ غبت   ذاإ  

خاطري وفرحة   الباقً ٌاعمري  

عبود  الم ًرب   من ًرجائ ٌا  

مقاوماً  ستبقى الروح متوء   ٌا  

د  ٌسو حٌن للموت   تنحنً الرجولة   ن  إ  

سالماً  حبٌبً ٌا الخالئق   رب   لً بقاك  أ  

تعود   نأ حبٌبً ٌا بك   موعودةً   

نك  أ عرف  ، أ  علٌك   خاف  أ ال ناأ  

  سود  أ الحٌاة   فً هتهاب   رجالً 

  فقد عل متنً ، الحٌاة   قٌد   على ابق  

الحٌاة صمود ن  أ  
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القبٌلةٌحكمٌ   

ها حكم   القبٌلة    أصدرت     

د  البشرة سمراء   ننًأ لمجر    

، همرائحت   له منفى لىإ دونًبع  أ   

، هملغت   ، هملون     

  همبٌن   وجودي رفضوا 

المشاعر غجرٌة   ألننً   

والهوى العشق   مجنونة     

منً نساإهم تغار   نأ خافوا    

للجمٌع جنونً عدوى تنتقل   نوأ    

نًٌشبه   ال عالم   لىإ نا القادمة  أ   

نهار  األ عذوبة   من القادمة   نا أ    
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البحار   ملوحة   هتثقل   عالم   لىإ     

القبٌلة هاحكم   صدرت  أ   

  الحقٌقٌة موجوهه   تعكس   مرآة عٌونً فً نأل

هاٌرفضون   التً   

ً   حكمت    ،  القبٌلة عل  

ً   الوجه   ننً  أل الوحٌد   الحقٌق   

قنعةاأل عالم   فً    

الجمٌع منها ٌخاف   التً بتسامة  واال    

  الكبٌر هاحب   جل  أ من تتأ التً الغجرٌة   ناأ 

همبٌن   القاطن     

الجدٌد وعالمً منفاي هو    

الحٌاة ستبدأ   معه  
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  همصفات   كل   له 

نهاريأ عذوبة   تشبه   عذوبةً  ٌحمل   ولكنه   

خٌمة   وتد   القوم   هذا فً لً   

علٌه خٌمتً سؤزرع      

هدون   رحل  أ لن بٌنهم مزروع   عشق   لً    

أبدا ستسلم  أ ولن .  
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 تحد ي

ً   من جونًر  فلٌخ   استطاعوا لو ك  عظام   نق   

استطاعوا لو وردتًأ من ولٌخرجوك      

ت ب   ما  السماء   فً ك    

بشر ممحاة   هتمحو   لن   
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 الٌعنادٌبعدٌالٌوم  

حبٌبً ناعشق   فً ما أجمل     

كوداخل   داخلً العناد   هزم   نهأ    

والرحٌل   بالصمت   تبدأ   ناخالفات   كل      

رةالمجاه   ٌرفض   باشتٌاق   وتنتهً    

المكابرة بعض  ... هاوبعد     .. 

رم  ع   بشوق   هابعد   ونعود     
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 لنٌنكونٌمعا ٌ  

  اللحظات   تلك  

  ناسعادت   لحظات لتكون   ط  خط  التً ن

  شقاء   للحظات   فجؤةً  ل  تتحو  

  و تشاء  أ ن تؤمل  أ منك   ب  ٌ طل مل

  خر  آ هللا هً شًء   مشٌئة   فإن  

ك عن مشٌئت   اً بعٌد  

 هكذا نحن حاولنا كثٌرا 

... واحدة   منا بحقٌقة  د  وص    

  معاً  قنا لنكون  ل  ننا ما خ  أ

وحده ال ٌكفً الحب    

الجمٌع  ك  حٌن ٌحارب    

  . هذا الحب   الٌقتلو
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العمر  حب   قد ال تكون    

  اً حبٌب ولكنك كنت  

فً عٌنٌه العمر   كل   اختصر    

ً  الجدباء فً أ مر   سرٌع   كقطار   كنت   راض  

هكذا مسرعاً  ك  اهتز  كٌانً بعبور    

ع   منك   نل  ولم أ روحً  سوى تصد   
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 جرعة ٌواحدة

  الجنون   نخب   نشرب   كٌف   ك  م  أعل   دعنً

   الثمالة حتى

اللقاء   وقت   العمر   وكٌف ٌتوقف    

طال   نا  اللٌل  مهما على حب     

قط الخمر   طعم   عرفت   ما الذي نت  أ    

دمائً من النبٌذ   ٌنسكب   كٌف ك  م  عل  أ دعنً   

شراٌٌنك فً وٌستوطن      

  لذةال   قبٌة  أ وندخل   معاً  ن عت ق   كٌف 

ً   نفقد   حتى رةوالذاك   الوع   

؟... هواك   من جرعة ٌساوي الذي ما   

ق   وال... تروي الجعة   ال بالجنون   نًر  شع  ٌ   العر     

مسامً فوق   تسافر   حٌن ك  شفاه   كما  
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نخبً تشرب   كٌف مك  عل  أ دعنً   

كزان  ات حد   وخارج   العقل   حد   خارج   أراك   دعنً    

ةً  فكم    خمر   يأ وبال مر 

السٌطرة عن بشوقً خرجت     

ت  أن سكرتً ، نت  أ هذٌانً   

  كإوساً  تبدو تفاصٌلك وكل  

واحدة جرعةً  اشربٌنً تقول   
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 آخرٌالموانئ

ٌ ض   حٌن ك  حٌات   فً كن  أ لم ك  س  رأ شعر   اب   

ربٌعاً  الخمسٌن فً كن  أ ولم   

قبلً هاعشت   التً ،   

هاتعب   ك  وجه   على السنون   ت  خط   حٌن كن  أ لم   

  الكونٌة ك  رحالت   فً كن  أ ولم 

   المكآ، مالك،آ كذكرٌات   لت  شك   التً

. كعرفت   كما نت  أ منك   وجعلت    

الخرٌف   حقول   خارج   العمر   رحلة   نابدأ معاً   

خر  ٌتؤ قد الحصاد   ن  أ درك  لن      

خضراء السنابل   طالما   

فقاأل   خط   على الغروب   ناوقف  أ معاً   
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الحٌاة بمطر   زحق   قوس   ناورسم     

حنان بئر   نت  وأ ك  عشقت   هكذا   

   كلقاع   وصل   ودلوي  

توقف بال العذبة   ك  مٌاه   من نهل  أ   

  الشعر   بٌض  أ ت  وأن كعرفت   هكذا 

، العالٌة الجبال   كثلوج    

.. وكبرٌاء ثقة   كخطوات   فً  

  رجالً  تشكلت   حٌن كن  أ لم 

مزاٌا من فٌك   ما بكل    

الماضً العمر   خالصة   لً ولكن     

واللٌالً ٌام  األ وحكمة    

القادم العمر   وسعادة   ...  
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باً متع   تكون   قد    

كرحال   علٌه لقًت   صدر   عن الباحث   هاٌ  أ  

ماناأل لشاطئ   خٌراً أ كسفن   وصلت   قد وها ،  

.. تهتدي كً القنادٌل   لك   شعلت  أ    

وكنت   ٌوماً  تشكلت   حٌن كن  أ لم   

جلكأل عاماً  خمسون   منذ تشكلت   ولكننً   

.... جنون   من كتلةً    

تظاريان طال   وكم   

اهتدٌت حتى  
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